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1. นิยาม cerebral brovascular disease (CVD) และ stroke
คําวา cerebrovascular disease เกิดจากพยาธิสภาพใดๆที่มีผลตอหลอดเลือดสมอง โดยกระบวน
ทางพยาธิวิทยา ซึง่ อาจเกิดจาก
1. ความผิดปรกติของ vessel หรือตัวหลอดเลือดเอง เชน atherosclerosis, inflammation, arterial
dissection, developmental malformation (A-V malformation), aneurysmal dilatation และ
venous thrombosis เปนตน.
2. ความผิดปรกติที่อยูไกลออกไปเชน embolus จากหัวใจหรือหลอดเลือดนอกสมอง.
3. perfusion ทีผ่ ดิ ปรกติเชน ความดันโลหิตต่าํ , เลือดมีความหนืดสูงและทําให cerebral blood
flow ลดลง.
4. การแตกของหลอดเลือดใน subarachanoid space หรือในเนือ้ สมองเอง.
คําวา stroke เปนภาวะเฉียบพลันอันเปนผลมาจากกระบวนการดังกลาว และองคการอนามัยโลก
ไดใหคํานิยามไวดังนี้ “rapidly developing clinical signs of focal (at time global) disturbance of
cerebral function, lasting more than 24 hours or leading to death with no apparent cause orther than
that of vascular origin.”
ถาผูปวยมีอาการความผิดปรกติของ cerebrovascular disease ที่เปนแบบเฉียบพลันและเปนมา
มากกวา 24 ชัว่ โมง เรียกวามี stroke, ถาอาการเปนนอยกวา 24 ชัว่ โมงเรียกวา transient ischemic
attack (TIA) ในขณะที่กลุมผูปวยที่มีอาการมากกวา 24 ชัว่ โมงแตนอ ยกวา 1 เดือนเรียกวา reversible
ischemic neurological deficit (RIND) หรือ minor stroke.
Stroke อาจเปนชนิด infarction หรือ hemorrhage. Infarction เปนเพราะมีภาวะ brain ischemia
จากสาเหตุใดๆก็ตาม. Intracranial hemorrhage แบงไดเปน 2 กลุมคือ subarachnoid hemorrhage
เพราะมีเลือดอยูใน subarrachnoid space และ intracerebral hemorrhage เพราะมีเลือดอยูใ นเนือ้ สมอง
สวนใดๆก็ตาม.
อาการสําคัญของ stroke คือ sudden onset of neurological deficit.
2. Pathogenesis และ classificaiton ของ CVD
2.1 Brain infarction เมื่อสมองขาดเลือดมาเลี้ยงเกินกวา 30 วินาทีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ดาน metabolism ของเนือ้ สมอง. แตถา ขาดเลือดนาน 1 นาที เซลลประสาทในสมองจะหยุด
ทํางาน และหลังจาก 5 นาทีเปนตนไปจะเกิดภาวะ anoxia ที่นําไปสูภาวะ infarction ได.
Infarction อาจเปนผลมาจาก vascular stenosis เพราะมี atherosclerotic plaque ตาม
หลอดเลือดแดงในสมองไมวาจะเปน carotid artery หรือ basilar artery และพบบอยตามจุดที่
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มี bifurcation. ในบางกรณี atherosclerotic plaque อาจหลุดออกและใหกําเนิดเปน emboli
ไปอุดตัดหลอดเลือดทีอ่ ยูป ลายทางตอจากมันออกไปได.
Cardiac embolism สามารถอุดตันหลอดเลือดและเกิด infarction ตามมาได เชน
thrombus จาก valvular heart disease (เชน mitral stenosis), intracardiac thrombus,
aneurysm, cardiomyopathy หรือจาก neoplasm, fat, air และ foreign substance.
2.2 Intracranial hemorrhage
2.2.1 intracerebral hemorrhage หมายถึงการทีม่ เี ลือดออกจากหลอดเลือดเขาสูเ นือ้ สมอง
และมีสาเหตุที่สําคัญไดแก hypertension, amyloid angiopathy, arteriovenous
malformation, aneurysm, bleeding disorders, trauma, tumors, cavernous
angiomas, illicit drug use เปนตน. การทีม่ กี อ นเลือดทําใหเกิดการกดเนือ้ สมองและ
มีความผิดปรกติตามมาอันเปนผลจากการที่เนื้อสมองสวนนั้นไมสามารถทํางานได
เปนปกติ.
2.2.2 Subarachnoid hemorrhage หมายถึงการมีเลือดอยูใน subarachnoid space โดยมี
สาเหตุสําคัญคือการแตกของ cerebral aneurysm.
3. ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิด stroke อาจแบงไดเปน 3 กลุมคือ
3.1 Non-modifiable risk factors หมายถึงภาวะที่ไมมีทางทําอะไรเพื่อลดอุบัติการของการเกิด
stroke ไดเพราะธรรมชาติเปนเชนนัน้ ไดแก age. Stroke พบเปนสวนใหญในคนอายุเกิน 65
ป และพบในผูชายที่มีประวัติในครอบครัววามีคนเปน stroke มากอน.
3.2 Modifiable risk factors การศึกษาดานระบาดวิทยาพบวามีโรคที่เปนปจจัยเสี่ยงที่แนนอน
สําหรับการเกิด stroke แตการบําบัดรักษาโรคหรือสภาวะเหลานีจ้ ะทําใหลดอุบตั กิ ารของ
การเกิด stroke ลงได. โรคหรือสภาะเหลานีไ้ ดแก hypertension, cardiac disease (โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง atrial fibrillation), diabetes, hypercholesterolemia, physical inactivity, cigarette
use, alcohol abuse, asymptomatic carotid stenosis และ history of TIAs.
3.3 Potential risk factors โรคหรือบางสภาวะอาจเปนปจจัยเสีย่ งตอ stroke แตยังไมสามารถหา
ขอสรุปทีแ่ นนอนได. เหลานี้ไดแก migraine, oral contraceptive use, drug abuse, ความผิด
ปรกติทางหองปฏิบัติการเชน hematocrit, polycytemia, sickel cell anemia, white blood
count, fibrinogen, hyperuricemia เปนตน.
4. Transient Ischemic Attack (TIA)
3

หมายถึงความผิดปรกติที่เกิดจาก ischemia ของสมองโดยที่ผูปวยมีอาการนานไมเกิน 24 ชัว่ โมง.
ผูปวยสวนใหญมีอาการประมาณ 2-3 นาที หรือไมเกิน 1 ชัว่ โมง. สาเหตุอาจเปนจาก stenosis
ของ carotid artery หรือ vertibrobasilar atery ซึ่งจะมีอาการเปนระยะเวลาสั้นๆ. แตถา สาเหตุ
เกิดจาก occlusion เชนจาก emboli ทีม่ ตี น กําหนดจากหัวใจหรือ plaque ในหลอดเลือดแดง
อาการจะเปนมากและเปนระยะเวลานานกวา. ในบางกรณี TIA อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของพลังไหลเวียนโลหิต เชน transient hypotension, cardiac arrhythmia, vasospasm.
อาการขึ้นอยูกับวาหลอดเลือดสวนใดมีพยาธิสภาพนั้น. Transient monocular blindness เกิด
จากภาวะขาดเลือดของ central retinal artery ซึ่งเปนสาขาของ ophthalmic artery และ internal
carotid artery ตามลําดับ. ในเนือ้ สมองทีเ่ ลีย้ งโดยสาขาหรือแขนงของ carotid artery นัน้ อาจมี
อาการ limb weakness และ sensory loss, aphasia, hemineglect และ homonymous hemianopia.
นัน่ เปนสวนของ anterior cerebral cerculation. สวน posterior cerebral circulation อาจเกิด
อาการเชน visual field defect, cortica blindness, cranial nerve symptoms, long tract symptoms
และ cerebellar symptoms ขึ้นอยูกับตําแหนงที่มีพยาธิสภาพ.
5. Cerebral infarction
อาการของ cerebral infarction ขึน้ อยูก บั ตําแหนงของหลอดเลือดทีม่ คี วามผิดปรกตินน้ั .
5.1 Middle cerebral artery ผูปวยมีอาการ contralateral weakness, sensory loss, homonymous
hemianopia และอาจมี language disturbance ขึ้นกับวาสมองขางใดมีความผิดปรกติ.
5.2 Anterior cerebral artery ผูปวยมีอาการ weakness, sensory loss ในสวน distal contralateral
leg. ผูปวยอาจมีอาการ urinary incontinence, speech disturbance (เพราะมีความผิดปรกติตอ
supplemtary motor area).
5.3 Posterior cerebral artery ผูปวยมีอาการ homonymous hemianopia เปนสําคัญ.
5.4 Internal carotid artery อาการของกลุมนี้โดยทั่วไปคลายกับกลุมที่มีพยาธิสภาพตอ middle
cerebral artery ยกเวนในกรณีที่ anterior communicating artery จะมีอาการของ anterior
cerebral artery รวมดวย.
5.5 Vertebrobasilar arteries อาการของผูปวยขึ้นอยูกับความผิดปรกติของกานสมองและเสน
ประสาทสมองที่ไดรับผลกระทบจากภาวะขาดเลือดนั้น.
6. Cerebral และ cerebellar hemorrhage
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ตําแหนงทีม่ เี ลือดออกนัน้ สวนใหญเกิดจากหลอดเลือดแดงเล็กทีเ่ ลีย้ ง basal ganglia, thalamus
และ brainstem โดยทีม่ สี าเหตุหลักเปนภาวะแทรกซอนของ hypertension. สาเหตุอื่นๆที่สําคัญไดแก
increasing age, cigarette smoking, alcohol consumption เปนตน. สาเหตุที่พบไดนอยไดแก amyloid
angiopathy, brain tumors, sympathomimetic drugs, coagulopathies, AVM. อาการของโรคขึน้ อยูก บั
ขาดและตําแหนงของกอนเลือดทีม่ กี ารกดทับตอเนือ้ สมองสวนนัน้ .
7. การวินจิ ฉัยแยกโรคของ stroke
การวินิจฉัยแยกโรคประกอบดวยปญหาที่บไดบอยเชน seizure, systemic infection, brain tumor,
และ toxic-metabolic encephalopathy รวมทัง้ ปญหาทีพ่ บไดนอ ย เชน positional vertigo, cardiac
events, syncope, trauma, subdural hematoma, herpes simplex viral encephalitis, transient global
amnesia, dementia, demyelinating disease, C-spine fracture, myasthenia gravis, parkinsonism,
hypertensive encephalopathy และ conversion disorder.
การวินจิ ฉัยแยกโรคระหวาง infarction เองไดแกสาเหตุทเ่ี กิดจาก thrombosis และ embolism.
สวน hemorrhage นั้นอาจแยกยากระหวางตัว hematoma และ hemorrhagic transformation.
8. การรักษาและการปองกัน stroke
วัตถุประสงคหลักของการรักษา stroke คือ
1. การลดความรุนแรงหรือการปองการการตายของเนือ้ สมอง
2. การฟนฟูสภาพและการทํางานของเนื้อสมอง
3. การหลีกเลี่ยงและปองกันการเกิดซ้ํา
ไมวาอยางไรก็ตาม ถาผูปวยมีปจจัยเสี่ยงที่สามารถบําบัดรักษาได พึงไดรบั การรักษาโรค
หรือปญหาเหลานัน้ ดวยเสมอ.
8.1 TIA การรักษาตองแกตามสาเหตุ เชน hemodynamic ลดลงเพราะ cardiac output ลดลงจาก
สาเหตุใดๆ, emboli, thrombocytosis, polycythemia vera, arteritis, mass lesion และ seizure.
สวน TIA ที่เกิดจาก occlusive vascular disease อาจรักษาโดยการให anticoagulant และ
antiplatelet drugs. Aspirin สามารถลดอุบตั กิ ารของ stroke ไดถึงรอยละ 25.
8.2 Progressive stroke เมือ่ มีการแยกภาวะกอนเลือดหรืออาการบวมออกไปแลว อาจหมายถึง
ภาวะที่มีขยายตัวของ intraarterial thrombus. การรักษาดวย thrombolytic agent อาจเปน
ประโยชนถาผูปวยมารับการรักษาทันเวลา.
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8.3 Completed stroke โดยทั่วไปแลว เมื่อผูปวยมาพบแพทยภายในเวลา 3-5 ชัว่ โมงหลังจากเริม่
มีอาการ ก็อาจรักษาไดโดยการให thrombolysis ถาสิง่ แวดลอมเอือ้ อํานวย.
8.4 Embolic stroke สาเหตุสวนใหญเกิดจาก atrial fibrillation ซึ่งสามารถลดการเกิด emboli
ใหมดวยการให anticoagulant
8.5 Intracerebral hemorrhage การรักษาโดยทั่วไปเปนแบบประคับประคองยกเวนในบางกรณี
เชน มีกอ นเลือดใน cerebellum และการกดทับ lateral ventricle ที่ทําใหเกิด hydrocephalus
อาจจําเปนตองทําการผาตัด.
การปองกัน stroke ตองทําการแกไขพยาธิสภาพพื้นฐาน เชน ateroclerosis, arteritis, cardiac
disease เปนตน.
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